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De: 
Grupo de Professores de Educação Física 
do Agrupamento de Escolas Inês de Castro 

Coimbra, 06 de junho de 2012 

Parecer e posição sobre a matriz prevista para a Educação Física na proposta do 
Ministério da Educação e Ciência para a estrutura curricular dos ensinos básico e 
secundário 

Exmo. Senhor Ministro da Educação e Ciência, 

Prof. Doutor Nuno Crato 

Excelência, 

Os professores do Agrupamento de Escolas Inês de Castro sempre estiveram 
profundamente empenhados na preparação das condições que permitem aos alunos 
usufruir de uma atividade física regular, sistemática e significativa, nas aulas de 
Educação Física. 

Subjacente a este trabalho de mobilização das crianças e jovens para o exercício físico, 
estão princípios e constatações científicas que apontam para uma necessidade imperiosa 
de contrariar a tendência da sociedade atual para o sedentarismo e consequente 
multiplicação dos fatores de risco para a saúde. 

É, aliás, a própria Organização Mundial de Saúde que recomenda políticas claras de 
promoção do exercício físico como um dos investimentos imprescindíveis em defesa da 
saúde e qualidade de vida das populações. 

Estes pressupostos têm encontrado nas decisões dos sucessivos ministérios da Educação 
um reconhecimento, mínimo mas ainda assim aceitável, traduzido por um quadro 
legislativo que confere uma carga horária de atividade física com três (3) tempos 
semanais no 2.º e 3.º ciclos, e quatro (4) tempos semanais no ensino secundário. E a 
atribuição de um espaço significativo para a Educação Física, que alinha com os 
princípios, valores e também relação custo/benefício das políticas de prevenção da 
saúde, tem sido reivindicado pelos profissionais e consensualmente aceite desde há 
várias décadas. 

No trabalho desenvolvido pelos professores desta área curricular, neste estabelecimento 
de ensino como certamente em todos os outros do nosso país, as decisões e a 
concretização dos programas de ensino/aprendizagem são abordados com ponderação e 
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os cuidados necessários a um aproveitamento exaustivo do tempo disponível para a 
prática no horário dos alunos, tendo em conta que esse tempo é, comprovadamente, 
mínimo. 

Perante este quadro de condicionalismos, se equacionarmos uma hipotética redução das 
horas disponíveis que desde há muito vigoram, não podemos deixar de constatar uma 
impossibilidade objetiva de levar a cabo qualquer programa que tenha como alvo a 
obtenção de efeitos concretos quer a nível das alterações a produzir no organismo 
(melhoria da aptidão física, elevação das qualidades físicas dos alunos) quer no que diz 
respeito à aquisição dos conhecimentos e dos hábitos de atividade física necessários a 
uma vida saudável. 

Confrontados com as propostas de redução do tempo disponível na escola para a 
atividade física orientada, constantes nas novas disposições legais agora emitidas pelo 
Despacho Normativo n.º 13-A/2012 e Matrizes da Nova Estrutura Curricular, não 
podemos deixar de lavrar um vincado protesto pelo facto de estas medidas virem a 
resultar, inevitavelmente, numa ação quase totalmente inconsequente do trabalho da 
escola e dos docentes, que se traduziria em efeitos nulos ou nada significativos no 
desenvolvimento dos alunos e futuros cidadãos de Portugal. 

Solicitamos, assim, a V.ª Excelência, que reconsidere as medidas que o Ministério da 
Educação e Ciência agora propôs e que visam reduzir a carga horária de Educação 
Física para os alunos. 

As boas práticas para a promoção da saúde e da qualidade de vida, defendidas pela 
comunidade científica e instituições reconhecidamente vocacionadas, sugerem a 
atribuição de mais tempo para a Educação Física, senão mais do que até aqui se tem 
praticado, pelo menos, no mínimo, os tempos semanais de prática que vêm sendo legal e 
consensualmente adotados. 

Subscrevemo-nos com consideração 

(todos os docentes do grupo): 

 
 


